
1 
 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1638 Din data de 18.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5039/30/2021; Tribunal Timiș, Secția II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Prima Darsim SRL, cod de identificare fiscală: 29332415; Sediul social: Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, 
ap. 18, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2479/2011. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Prima Darsim SRL, 
conform Sentinței civile nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, pentru debitorul Prima Darsim SRL, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Prima Darsim SRL 

Număr dosar 5039/30/2021; Tribunal Timiș, Secția II-a Civilă 
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Prima Darsim SRL 
1. Referitor la disp. art. 72 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului Prima Darsim SRL, cu sediul social în Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, ap. 18, jud. 
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2479/2011, având CUI 
29332415. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d), corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 și prevederile O.U.G nr. 86/2006, judecătorul-
sindic a numit în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvență S.P.R.L., 
care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 alin. (1) din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 5.000 lei + 
T.V.A., a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiș, în temeiul art. 39 alin. 
(4) din Legea nr. 85/2014 și se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiș în acest sens. 
Prin Sentința civilă nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Prima Darsim SRL 
este la data de 21.03.2022; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 11.04.2022. 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la 
data de 29.04.2022. 
- Termenul-limită pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului Prima Darsim SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 
85/2014 la grefa Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, este la data de 15.03.2022, raportul putând fi consultat atât la 
dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, cât și la sediul procesual al administratorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului. 
- Adunarea Generală a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL va avea loc la sediul 
procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 18.04.2022, ora 
12:00. 
- Termenul administrativ de control a fost stabilit în data de 28.04.2022. 
2. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Prima Darsim SRL la sediul social din Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, ap. 18, jud. Timiș, 
notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 770/22.02.2022, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39858527276; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Darabant S. I., la adresa de domiciliu, notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva Prima Darsim SRL nr. 771/22.02.2022, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39858527286. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin notificările nr. 770/22.02.2022 și nr. 771/22.02.2022, administratorul judiciar a comunicat: „În temeiul dispozițiilor 
art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
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1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență,  
2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii 
4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final 
5.  lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii 
şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor 
6.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 
7. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare 
înregistrată în contabilitate, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din 
patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
8. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit 
ultimelor 6 balanţe întocmite de societate, depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC); 
11. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt 
exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
12. Lista cuprinzând operaţiunile comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 
2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
13. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în 
acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice altfel drepturile; 
14. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să 
o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; 
15. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
16. Lista cuprinzând plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă 
scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; 
17. Lista cuprinzând operaţiunile încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi persoanele aflate în raporturi 
juridice cu debitorul:  
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori, după caz, 
din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor atunci când debitorul este respeciva societate în comandită, 
respectiv o societate agricolă în nume colectiv sau cu răspundere limitată; 
b) cu un membru sau administrator atunci când debitorul este un grup de interes economic; 
c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea 
generală a asociaţilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; 
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, 
societate pe acţiuni cu răspundere limitată, sau, după caz, societate agricolă; 
e) cu orice altă pf ori pj deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau a activităţii sale; 
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun; 
18. Lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
19. Lista cuprinzând toate operaţiunile care pot face parte din categoriile ce urmează:  
a) operaţiunile de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) operaţiunile de acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; 
c) operaţiunile prin care au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi; 
d) să se arate dacă s-a ţinut o contabilitate fictivă şi dacă au făcut să dispară unele documente contabile, sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea; 
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e) operaţiunile prin care au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia, 
f) operaţiunile prin care au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri în scopul întârzierii 
încetării de plăţi; 
g) operaţiunile prin care în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui 
creditor în dauna celorlalţi creditori; 
20. Lista dosarelor penale în care se efectuează cercetări cu privire la operaţiuni ale societăţii aflate în insolvenţă; 
21. Ultimele 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/din care să rezulte 
suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului); 
22. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este 
parte, încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; 
23. O listă care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de leasing în care societatea a fost/este parte, 
încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent [...] 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Prima Darsim SRL prevăzută de art. 101 din Legea nr. 85/2014 
se va efectua în data de 10.03.2022, la ora 13:00. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Prima Darsim SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, debitorul Prima Darsim SRL prin administratorul statutar dna Darabant S. I. nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Prima Darsim SRL 
prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail următorilor creditori: 

Nr. 
crt. Creditor Adresa 

Notificare nr.  Confirmare de primire 

1 

Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor 
Statului  

București, str. Cpt. Alex 
Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

906/02.03.2022 
Comunicată prin e-mail la adresa 
infopublic@aaas.gov.ro 
cu confirmare de primire 

2 
Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara 

Timisoara,  Bulevardul Mihai 
Eminescu nr. 2B, jud. Timiș 

904/02.03.2022 
Comunicată prin e-mail la adresa office@dfmt.ro 

3 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș 

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, 
Timișoara, cod postal 300081, 
județul Timiș 

903/02.03.2022 
Comunicată prin e-mail la adresa 
Registratura.AJFP.TM@anaf.ro prin poștă cu confirmare 
de primire nr. AR39858527296 

4 

Primăria Municipiului 
Lugoj 

Piaţa Victoriei, nr. 4, 305500, 
Lugoj, jud. Timiş 

912/02.03.2022 
Comunicată prin e-mail la adresa 
contact@primarialugoj.ro și prin poștă cu confirmare de 
primire nr. AR39858527306 

5 

Direcţia Regională 
Vamală Timişoara 

B-dul. Maresal C.Prezan nr 
89, bl.45 D, Timisoara, jud. 
Timiş  

905/02.03.2022 

Comunicată prin e-mail la adresa 
regionalatimisoara@customs.ro 
și prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39858527316 

Conform Adresei nr. 1464/15.03.2022 emisă de Direcţia Regională Vamală Timişoara, debitorul Prima Darsim SRL nu 
figurează înregistrată cu debite la Direcția Regională Vamală Timișoara și unitățile vamale din subordine. 
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Prima Darsim SRL nr. 
577/08.02.2022 a fost trimisă spre publicare în BPI nr. 792/22.02.2022, afișată pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-
generale-de-insolventa-Dubla-convocare-AGC-in-18.04.2022-si-25.04.2022-ora-12.00.pdf, precum şi în ziarul Național 
din data de 03.03.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului 
Prima Darsim SRL nr. 799/22.02.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Prima Darsim SRL nr. 907/02.03.2022 Judecătoriei 
Lugoj (judecătoria în a cărei rază de circumscripție este situat sediul social al debitorului) prin e-mail. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, respectiv disp. art 76 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii geneale a insolvenței împotriva debitorului Prima Darsim SRL 
nr. 911/02.03.2022 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe 
Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet 
Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe 
Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Prima Darsim SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Româneasca SA; 
Banca Comercială Română; Banca Transilvania SA; Eximbank SA, First Bank România SA; Garanti Bank SA; Idea 
Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank 
SA; Unicredit Bank SA; Vista Bank (România) SA. 
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dna Darabant S. I. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 10.03.2022, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal nr. 1016/10.03.2022, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica bunuri 
în averea debitorului Prima Darsim SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dna Darabant S. I. nu s-a 
prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din averea 
debitorului Prima Darsim SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, conform ultimelor situații financiare anuale depuse de debitor la organul fiscal, la data de 
31.12.2019, debitorul Prima Darsim SRL nu înregistrează bunuri în patrimoniu. 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Prima Darsim SRL, adminsitratorul judiciar a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a transmis adresa nr. 909/02.03.2022 către Primăria Municipiului Lugoj, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Prima Darsim SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 2022 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Lugoj cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 21218/03.03.2021 emisă de Primăria Municipiului Lugoj, în perioada 2019-2022 debitorul Prima 
Darsim SRL nu a figurat cu bunuri mobile/imobile în evidențele fiscale ale primăriei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. IF2022-009458/03.03.2022 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, societatea 
debitoare nu figurează în evidențele fiscale cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale restante. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 910/02.03.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea 
Prima Darsim SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 2022 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
Conform Adresei nr. 40145/11.03.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, debitorul nu figurează cu mijloace de 
transport în proprietate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 908/02.03.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Prima Darsim SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 2022 în 
evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 60248/04.03.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, după 
denumirea Prima Darsim SRL, CUI 29332415, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat asociatul unic 
al societății Prima Darsim SRL dna Darabant S. I. pentru data de 10.03.2022, ora 12:00, la sediul social al Prima 
Darsim SRL din Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, ap. 18, jud. Timiș, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu 
următoarea ordine de zi: „1. Desemnarea administratorului special al societății debitoare Prima Darsim SRL, care să 
reprezinte interesele societății și ale asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și 
stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Asociaților a fost comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire la adresa sediului social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a asociatului unic dna Darabant S. I.. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Deciziei asociatului unic nr. 1015/10.03.2022, la ședința convocată în 10.03.2022, la ora 12:00, nu s-a 
prezentat asociatul unic al societății Prima Darsim SRL dna Darabant S. I.. Președintele de ședință a constatat faptul că 
Adunarea Generală a Asociaților Prima Darsim SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale 
referitoare la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv 
nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru 
soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi 
reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data 
deschiderii procedurii. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind debitorul Prima Darsim SRL, nr. 801/23.02.2022, acesta fiind publicat în BPI nr. 3375/23.02.2022 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-
intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Prima-Darsim-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei)  
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Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Prima Darsim SRL, nr. 
801/23.02.2022, se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
- debitorul prin administratorul Darabant S. I. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2020; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2019 rezultă că societatea Prima Darsim SRL nu are o structură economico – financiară care 
să-i permită continuarea activității economice; 
- societatea debitoare Prima Darsim SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• nu deține niciun bun în patrimoniul acesteia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Prima Darsim 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Darabant S. I. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014:  
„(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, 
de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în 
condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a 
declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 74”. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
precum și debitorului, cu privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului Prima Darsim SRL nr. 803/23.02.2022 a fost publicată în BPI nr. 3366/23.02.2022 și afișată 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-
privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-a-debitorului-Prima-Darsim-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei)  
Administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului Prima Darsim SRL nr. 897/02.03.2022 către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș 
prin e-mail la adresa Registratura.AJFP.TM@anaf.ro. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată nr. 898/02.03.2022 debitorului Prima Darsim SRL la adresa sediului social din Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 
14B, ap. 18, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39858527276. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Conform disp. art. 97 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Prima Darsim SRL, nr. 1067/14.03.2022, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4688/16.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-
85-2014-privind-debitorul-Prima-Darsim-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 1069/14.03.2022 privind depunerea 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Prima Darsim SRL, nr. 
1067/14.03.2022, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
4657/15.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
7. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul de 
verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 
1508/08.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6344/11.04.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Anunt-privind-
depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
În temeiul art. 110 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Prima-Darsim-
SRL.pdf.  
8. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
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Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL la 
sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
18.04.2022, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Prima Darsim SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL. 
(5).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 
5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 
(6).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/ aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură generală de insolvență a debitorului Prima 
Darsim SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 18.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 25.04.2022, la ora 12:00 la sediul procesual al 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL din data de 18.04.2022, ora 12:00 – parte 
integrantă a Notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Prima Darsim SRL nr. 
792/22.02.2022 a fost publicat în BPI nr. 3880/03.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-
insolventa-Dubla-convocare-AGC-in-18.04.2022-si-25.04.2022-ora-12.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1636/18.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL din 
data de 18.04.2022, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația financiară a 
debitorului Prima Darsim SRL. 
2. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a desemnat Comitetul Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL. Având în vedere numărul mic de 
creditori, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. 
4. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a desemnat președintele Comitetului Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL. Având în vedere 
numărul mic de creditori, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. 
5. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția 
II-a Civilă. 
6. Cu o majoritate de 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) 
pentru întreaga procedură generală de insolvență a debitorului Prima Darsim SRL, în cazul onorariului fix și procentul 
de 3% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA). 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.04.2022, ora 12:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 57 alin (2) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 98,986% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Prima Darsim SRL nr. 1510/08.04.2022 
publicat în BPI nr. 6338/11.04.2022, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.04.2022, la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
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Procesul-verbal nr. 1636/18.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Prima Darsim SRL din data de 
18.04.2022, ora 12:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1637/18.04.2022 
și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-18.04.2022-ora-12.00.pdf. 
9. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Prima Darsim SRL nr. 929/03.03.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 03.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3983/04.03.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-termen-lunar-03.03.2022.pdf.  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Prima Darsim SRL nr. 1367/01.04.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 03.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5899/04.04.2022 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-03.04.2022.pdf.  
10. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 109.33 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Olimpiq Media SRL  PBL 30385 03.03.2022 65.33 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței împotriva debitorului  în ziarul 

Național din data de 03.03.2022 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001698 03.03.2022 44.00 lei 

comunicare notificări către debitor, administrator și 
creditori 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
109.33 lei 

 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să 
dispună admiterea Cererii nr. 928/03.03.2022, respectiv: 
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului Prima Darsim SRL în temeiul disp. art. 38 
alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și lit. D din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 
5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă,  
- Acordarea unui nou termen în vederea întocmirii tabelului definitiv de creanțe, formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


